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KODĖL LIETUVA NEINA SU EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖMIS?
Danutė Bindokienė
Baltarusijoje Užsienio amba
sadų reikalas toli gražu ne
išspręstas. Prez. A. Lukašen
ka sako nesuprantąs, dėl ko
,,ambasadų kaimelio” Drozdy
buitinės problemos paverstos
tarptautinėmis. Juk viskas,
ko siekė Minskas, buvo pa
grindinis ambasadų komplek
so remontas, na, žinoma, pa
reikalavęs, kad tuo metu
patalpos batų tuščios. Kadan
gi svetimų valstybių ambasa
doriai nelabai skubėjo savo re
zidencijas apleisti, reikėjo im
tis griežtesnių priemonių —
buvo išjungta elektra, sustab
dytos kitos komunalinės pa
slaugos, bet iŠ tokio „menk
niekio” nevertėjo padaryti ko-’
ne tarptautinį incidentą...
„Baltarusijos Užsienio reika
lų ministerįja mano, kad ne
buvo pagrindo šiuos veiksmus
paversti politiniu incidentu ir
Baltarusijai daromą spaudimą
bei pateiktus ultimatumus lai
ko nepriimtinais”, teigiama
oficialiame Minsko vyriausy Pasaulio lietuvių dainų šventės vėliava iškilmingai įnešama programos pradžioje
Nuotr. ELTOS
bės pareiškime.
Prezidento Lukašenkos sam- prįeg Baltarusijos įvykdytą Sauktas. Tai savaime supranprotavimai bei pasiaiškinimai Vienos konvencijos pažeidimą tania, nes Aleksandr Lukaužsienio vyriausybių įsižeidi- ir pagrindinių ambasados dar- Senka padlaižiauja Maskvai ir
mo nenuramino. Antradienį iš buotojų žmogaus teisių nepai- dėjo daug pastangų, kol paga~
Minsko išvyko daugumas am- symą.
\
• - liau įtikino prezidentą Jelcin,
basadorių, nors oficialiai kai.
Rusijos Užsienio reikalų mi- kad Baltarusiją priimtų . po
kurios valstybės tai vadina tik .nistras Primakovas, nors per- savo sparnu.
„grįžimu konsultacįjai”. Ta- spėjo savo sąjungininkę BalO kaip Lietuva? čia ir kyla
čiau Europos Sąjungos valsty- tarusįją už neapgalvotą ir gan paini mįslė, nes,'- prabių ambasadoriai atšaukti iš iššaukiantį elgesį užsienio džioje griežtai reagavusi į am
Baltarusijos, o jos diplomatai valstybių ambasadų atvąju, basadų uždarymą Minske ir
išsiųsti atgal į Minską. Tuo bet taip pat pažadėjo, kad Ru buvusi vieningos nuomonės
badu pareikštas protestas sijos ambasadorius, nebus at- su Europos Sąjungos valsM.MažviiJo biblioteka!
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Lukašenkai atleisti, nes, esą
jis nedaug išmano apie diplo
matiją ar tarptautiniu mastu
MUSUOLIETUVA
priimtą elgesį: juk, prieš tap
JORNAL CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA
damas prezidentu, buvęs pa
Atskiro numerio kaina:
R$.1,00
Metinė prenumerata Brazilijoj R$20,00
prasto kolchozo pirmininkas,
GARBES LEIDĖJAS
R$.50,00
Prenumerata oro pastų:
R$40,00
RĖMĖJO PRENUMERATA
R$.40,00
o savo modeliu laiko diktato
Užuojautos, sveikinimą, skelbimai(anuncios) už viena skiities(coiuna) cm. R$.3,00
rius Staliną ir Hitlerį.
Straipsnius ir korespondencijas Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Vjs tik situacija Baltarusi
Pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ar Leidėjų nuomone.
Čekius ar pašto perlaidas rašyti PETRAS RUKSYS vardu.
joje nėra juokinga, ypač Lietu
vai, kurios ilgiausia valstybės
tybėmis, staiga Lietuvos Už- su ja solidarumas būtų itin siena kaip tik siejasi su to po
sienio ministerijos Politikos naudingas, o šis posūkis skir- komunistinio laikotarpio dik
departamento direktorius V. tinga linkme galbūt bus prisi- tatoriuko valdomis.
Ušackas sušvelnino savo pozi- mintas, kai prasidės svarstyeyas ir neatšaukė Lietuvos bos dėl Lietuvos priėmimo j
ambasadoriaus iš Baltarusi- ES. Tiesa, tai nedidelis sprūjos. Tiesa, amb. Viktoras Bau delis, bet, kaip sakoma, „lašas
PIGIŲ SKAMBUČIŲ
blys iš Minsko į Vilhių išvyko po lašo ir marias pripildo”.
SVETUR BARJERAS
pratusios savaitės penktadie Įdomų pasiūlymą užsienio , „Lietuvos telekomas” ir
nį, bet — kaip tvirtinama — diplomatams padarė Lietuvos Ryšių ir informatikos ministe
jis ten atostogauja, o po to vėl Seimo narys Emanuelis Zin . rija pradėjo kovą su pigesnius
grįš \ Baltarusiją. Tuo tarpu geris, pakvietęs išvytus iš skambučius į užsieni parūpi
ambasadoriaus pareigas eina Minsko ambasadorius apsigy nančiomis bendrovėmis Šios
/o laikinasis patikėtinis D. venti Vilniuje, -kuris nuo įsitikinusios, kad veikia lega
Trinkūnas. Dėl netinkamo Minsko yra tik už 190 km. liai ir piktinasi jog „Lietuvos
Baltarusijos valdžios pasielgi Tai būtų visapusiškai patogi telekomas” bando jas anti mo su Lietuvos ambasadoriu ir saugi vieta įvairių, valsty įstatymiškai smaugti, — rašo
mi buvo į URM iškviestas jos bių diplomatams. Žinoma, „Verslo žinios”.
*
ambasadorius J. Voįtovičius ir nieko nepakenktų ir Lietuvos Pigesnių skambučių paslau
pareikštas protestas. Tai ir prestižui, ir Vilniaus ekono gos į užsienį — tai vadinamo
viskas.
mikai; Nors vargiai kas tą sios „Call back” paslaugos
Verta pastebėti, kad Lietu pasiūlymą priims, bet tai ne Mokėti už tokius pokalbius
vos prezidentas Valdas Adam bloga mintis.
reikia svetur, JAV ar kitos
kus, šiuo mętu viešintis Aus
Dabar jau kalbama, kad Bal pigius tarptautinių pokalbių
trijoje, per savo spaudos atsto
tarifus turinčios valstybės tari vę Violetą Gaižauskaitę pasa tarusijos prezidentas norėjęs
fais. Taip už brangius tarptau
kęs, kad Lietuva turi elgtis, praplėsti savo rezidencijos ri
tinius pokalbius siūlančio
bas,
todėl
buvo
svarbu
išguiti
kaip kitos Europos Sąjungos
„Lietuvos telekomo” nugvel
valstybės. Panašios nuomo iš Drozdy užsienio valstybių
biami pinigai.
nės ' buvo ir Lietuvos Seimo ambasadas. Kai kas linkęs
pirmi. Vytautas Landsbergis,
kuris sakė tikėjęs, kad Lietu
va, apsispręsdama dėl diplo
matų padėties Baltarusijoje,
vieningai stovės su Vakarų
PORTUGUÊS - LITUANO
valstybėmis...
LITUANO - PORTUGUÊS
Šiuo atveju V. Ušacko po
zicija kelia daug neaiškumų.
SEGUNDA EDIÇÃO
Juk Lietuva pastaruoju metu
VIŪSU® LIETUVA
deda pastangas patekti į Eu
ropos Sąjungą, tad parodytas
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Kontrabandinio spirito upelis tekėjo po žeme
Gintaras Mikšiunas
Rugpjūčio 10 d. Šiaulių pasienio
policijos rinktinės Operatyvinio sky
riaus pareigūnai kartu su Akmenės
rajono policijos komisariato Krimi
nalinių nusikaltimų tyrimo skyriaus
pareigūnais Akmenės rajono Jucių
kaime sulaikė Ramūną Vanagą (gim.
1974 m.), išradusį naują būdą, kaip
gabenti kontrabandinį spiritą. Spiri
tas iš Latvijos į Lietuvą buvo pum
puojamas 3 kilometrų ilgio gumine
žarna, nusidriekusia po žeme. Tai pra
nešė Pasienio policijos atstovas spau
dai inspektorius Rokas Pukinskas.
Pareigūnai sodyboje, esančioje
maždaug už dviejų kilometrų nuo
valstybinės sienos, rado po žeme už
kastą 12 tonų metalinį rezervuarą. Į
š ią c istemą pro guminę žarną su elekt
ros kompresoriumi iš Latvijos teri
torijos buvo pumpuojamas spiritas.
Šalia sodybos rasti trys galingi vo
kiečių gamybos kompresoriai: vie
nas spiritą siurbė į rezervuarą, kiti du
- iš rezervuaro. Latvijos teritorijoje,
tik už 100 metrų nuo valstybinessienos, rastas toks pat įrenginys su
vienu galingu kompresoriumi. Pa
reigūnų manymu, tokiu būdu per
valstybinę sieną perduotas labai di
delis kontrabandinio spirito kiekis.
Ilgai sėdėję pasaloje Pasienio
policijos pareigūnai ieškojo ir po že
me nusidriekusios žarnos. Rado ne- 4
sunkiai - užkasta buvo negiliai. Kai
vienas pareigūnas ją pradūrė, ištryš
ko fontanėlis, o aplinkui pasklido
spirito kvapas.
Pirmadienio rytą sodybą apsupo ’
policijos automobilių ekipažai.

Pareigūnus nustebino ramybe.
Pravėrę senos daržinės duris, jie ra
do krūvą žarnų, jos driekėsi už darži
nė». Ten ir rasta užkastoji cisterna su
spiritu. Dar vienas guminės žarnos
galas buvo įmerktas į kūdrą.
Ginkluoti pareigūnai RJVanagą sulaikė. Kartu su juo areštuota
sodyboje buvusi Janina Memytė bei
jos sūnus Gintaras.
Iš pradžių sulaikytieji teigė nie
ko nežiną apie spirito kontrabandą ir
kompresorius. Pasak bylą tiriančio
Akmenės rajono policijos komisa
riato tardytojo Andrejaus Trimailovo, tik vėliau per apklausą R. Vana
gas prisipažino. Kaip sakė tardyto
jas, įtariamajam tokiu būdu pavyko
realizuoti daugiau kaip lOtūkst. litrų
spirito. Sodybą pasienyje nusipirkęs
neseniai tik tam, kad galėtų verstis
spirito kontrabanda.
R.Vanago sodyboje sulaikyta
J.Memytė anksčiau gyveno Naujo
joje Akmenėje. Moteris nemokėjo
mokesčių už komunalines paslau
gas, todėl buvo iškelta iš buto. Pri
glaudė kontrabandininkas - jam rei- •
kėjo darbo jėgos.
Pirminiais duomenimis, šis ori
ginalus įrenginys dirbo nuo birželio
mėnesio. Pareigūnų manymu, jo kū
rėjai - Kauno nusikaltėliai. Žarna
buvo taip paslėpta, kad plika akimi
nepastebėsi ir nieko neįtarsi.
Ramūnas Vanagas anksčiau dir
bo Šiaulių pasienio policijos rinkti
nės Akmenės kontrolės tarnybos pa
sieniečiu. Iš tarnybos atleistas balan
džio 10 d. už nuolatinius tarnybinės
drausmės pažeidinėjimus bei girta
vimą. Neoficialiais duomenimis, jis

buvo susijęs su kontrabandininkais.
Įtariamasis R.Vanagas uždary
tas Akmenės rajono policijos komi
sariato areštinėje, jam iškelta bau
džiamoji byla. Vakar įtariamojo na
muose buvo padaryta krata. Mėginta
atkasti cisterną su spiritu.
Neįprastą kontrabandos atvejį ti
ria ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos
teisėsaugininkai. Pasienio policijas
Šiaulių rinktinės vadas komisaras
Saulius Stripeika “Lietuvos aidui”
sakė, kad R.Vanagas šioje istorijoje
- ne pats svarbiausias, jis “tik koks
trečias, ketvirtas ar net šeštas”
Teisėsaugininkai mano, jog ar
timiausiu metu turėtų paaiškėti, kas
tie kiti originalūs kontrabandinin
kai. Kol kas nespėta išsiaiškinti, kam
ir už kiek kontrabandinis spiritas bu
vo parduodamas.
Kaip pranešė Pasienio policijos
departamento atstovas spaudai, ope
racijai Akmenės rajone vadovavo
Šiaulių pasienio policijos rinktines
vadas Šaulius Stripeika ir tos pačios
rinktinės Operatyvinio skyriaus vir
šininkas Sigitas Vūkelis.

Paaugo pašto pajamos
*BNS skelbia, kad bendrovės
“Lietuvos paštas” pajamos išau
go iki 60.4 mln. lity per pirmąjį
šių metų ketvirtį. Apyvarta, per
nai siekusi 108 mln. litų, padi
dėjo 17.9% palyginti su praėju
sių metų tuo pačiu laikotarpiu.
Iš viso 1997 m. Lietuvoje buvo
išsiųsta 93,300 siuntinių, iš jų
9.3% į užsienį. Daugiausia siun
tinių siunčiama į Rusiją, JAV,
Vokietiją bei Latviją.
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atsispindi komunistinio gyve
nimo chaosas, o po vienerių
metų Londone išėjo antras
kų.’ taip pat LB tarybos nariu, sarkastiškų anekdotų rinki
Aufd' skyriaus pirmininku, o nys: „The World’s Best Rus
1966 metais vienas iš BATUN sian Jokes”. Daug rašęs lietu
viškom temom anglų kalba,
steigėjų.
Norėdamas įsitvirtinti pro Algis Rukšėnas' į anglų kal
fesijoje, jis 1968-1971 metų bą išvertė du tomus Antano
laikotarpyje dirbo kaip kores Rūko „ Kovos už Lietuvos nepondentas Jnited Press In prikladsomybę”. Šalia, to, jis
ternational žinių agentūroje. sukūrė sceninę satyrą „Posė
Kai 1971 metų rudenį visą pa dis pragare”, už kurią 1983
saulį sukrėtė Simo Kudirkos metais teatro festivalyje Čika
tragiško šuolio į laisvę trage goje jam buvo paskirta pirmo
dija, kuri labai prisidėjo prie ji premija. Jau 1973 metais
Lietuvos vardo ir vergijos gar Vydūno fondas jį paskelbė
sinimo, Algis, būdamas labaį žymiausiu ' metų asmeniu, o
jautrus lietuviškam reikalui, .1974 m. Ohio Lietuvių gydypasiryžo tą tragediją aprašyti. tojų draugija jį apdovanojo tų
Bostone gyvenantys broliai metų kultūrine premija. Pe
Veitai jam sudarė sąlygas pas reitų metų gruodžio mėnesį
juos apsigyventi ir pasišvęsti Amerikos Tautybių judėjimas
jį apdovanojo garbės statulėle
Simo Kudirkos aprašymui.
Algis Rukšėnas
Iš pradžių buvę labai sunku „Merit” („nuopelnas”). Jis
1949 metais iš pabėgėlių sto rinkti medžiagą, nes ilgą -laiką taip pat labai aktyviai rėmė
vyklos su tėveliais į Cleve- pakrantės sargybos karinin- Valdo Adamkaus kandidatūrą
landą atvykęs aštuonerių me kai atsisakinėjo duoti informa- į prezidentus ir lietuviškoje
tų Algis Rukšėnas turbūt ne ciją. Pagaliau, po pusantrų spaudoje įrodinėjo tinkamu
nujautė, kaip turiningai ir metų, 1973 metų gegužės mą toms pareigoms.
naudingai vystysis jo gyveni mėnesį New Yorke išėjo jo Šalia žumalizmo ir kūry
mas. Baigęs Šv. Jurgio pra knyga „Day of Shame”, tapusi binio rašymo, nuo 1979 metų
džios mokyklą, lankęs Vysk. viena to meto knygų, už jis dirbo kaip apskrities komiValančiaus lituanistinę mo kurią jį apdovanojo Ohio Bib sijonieriaus vykdomasis pa
kyklą, jis baigė. Šv. Juozapo liotekų sąjunga. Labai svarbu reigūnas, o nuo 1988 metų jis
gimnaziją ir pradėjo studijuo pabrėžti, kad toji knyga ir da yra Tarptautinių patarnavi
ti Western Reserve universi- bar yra privaloma skaityti mų centro direktorius. Įvairios
tete, jame įsigijęs politinių pakrančių sargybos kade organizacijos, klubai, mokslo
mokslų bakalaurą. Nepasiten tams, prieš jiems suteikiant institucijos ir pakraščių sar
kinęs tuo, jis įstojo į Illinois tarnybinį laipsnį. Netrukus ir gybos akademija jį kviečia su
valstybinį universitetą, ku filmų gamintojai, pastebėję paskaitomis..' Jis šiuo metu
riame įsigijo politinių mokslų Rukšėno knygos sensacingą ruošia istorinę — politinę ana
magistrą už tezę apie Lietuvos pasisekimą, susidomėjo Simo lizę. Šalia kūrybos, karjeros ir
partizanus. Šalia intensyvaus Kudirkos pabėgimu, tai tele veiklos Algis su žmona Nijole,
mokslo, jis nuo ankstyviausių vizijoje stebėjome filmą „The kuri turi pedagogikos mokslų
vaikystės dienų įsitraukė į lie Defection of Simas Kudirka”. magistrą, augina grynai lietu
tuviškų organizacijų veiklą,
1986 metais antroji Algio višką šeimą. Paauglių am
buvo aktyvus skautas, akade Rukšėno knyga: „Is that you žiaus sūnūs, Mikas ir Paulius,
mikas ir filisteris, o 1970 me Laughing, Comrade?”. Tai so ir dukra Laura yra aktyvūs
tų laikotarpyje dvi kadencijas vietinio pogrindžio politinių skautai ir ateitininkai, šiuo
buvo LB apylinkės pirminin- anekdotų rinkinys, kuriame metu išvykę į Dainavoje vyks-

KŪRYBA, VEIKLA,
ĮSIPAREIGOJIMAI..
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(3 aukso, 1 sidabro ir 2 bronzos), o
Kanados lietuviai sportininkai 3
medalius (po vieną visų spalvų). Iš
viso čia buvo išdalinta 726 meda
II-ji Lietuvos tautinę olimpiada (LTO) ir VI-sios
liai: 237 - aukso, 236 - sidabro ir
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės (PLSŽ)
253 - bronzos. Daugiausia apdova
penkerių metų, tačiau pasikeitus nojimų - 212 susilaukė Kauno
EDVARDAS ŠULAITIS
politinei situacijai reikėjo laukti net miesto sportininkai; nelabai toli
60 metų. Ir tik 1998 m. 'vasarą ją
Šia vasarą Lietuvoje buvo ne
nuo jų atsiliko Vilniaus atstovai
nutarta rengti kartu su PLSŽ, ku
mažai įvairių reikšmingų renginių,
(168 medaliai).
rios, beje, buvo pradėtos Kanadoje
kurie sutraukė tautiečius iš viso pa
Iš pavienių užsienio lietuvių
saulio. Gal daugiau ir plačiau nu 1978 m., per JAV, Australiją, 1991sportininkų labiausiai pasižymėjo
skambėjo Pasaulio lietuvių dainų siais atėjo pirmą kartą į Lietuvą
JAV ieties rekordininkas bei čem
(šių metų žaidynės jau buvo trečio
šventės renginiai, išsidriekę bent
pionas ieties metikas Tomas Pūkš
per 4 dienas (su repeticijomis - visą sios iš eilės tėvynėje).
tys, bėgikas Tomas Motiejūnas ir
Praėjusios vasaros sportiniai
paukikė iš Kanados Rebeka Jotausavaitę).
Kiek mažiau susidomėjimo su renginiai Lietuvoje buvo pradėti
taitė, laimėjusi 400 m. plaukimą
birželio 20 d. LTO vyko iki to mė-. laisvu stiliumi.
laukė, nors savo reikšme irgi vertin
gi renginiai - LTO ir PLSŽr. Jeigu
nėšio 30-siòs ir antroje pusėje Lengv. atletikos varžybose bu
PLSŽ Dariaus ir Girėno stadione vo pasiekti net 28 tautinės olim
PLSŽ vyksta gana dažnai ir jau
Katine o uždarymas - Vilniaus ba
piados rekordai, o plaukime - 24.
mums yra gerai pažįstamas spor
leto ir operos teatre.
tinis renginys, tai LTO yra mažai
Žaidynių programa
LTO programoje buvo 14 spor-;
girdėtas įvykis,-kurio reikėjo laukti
Šiose žaidynėse buvo varžoma
to šakų: baidarių, bokso, buriavimo,<
net 60 metų.
dviračių lenktynių, džiudo, vyrų fut
si 17-je sporto šakų: badmintone,
Tautinė olimpiada
bolo, graikų-romėnų imtynių, irkla biliarde, buriavime, dviračių sporte
Pirmasis panašus renginys įvy vimo, krepšinio, lengv. atletikos,
fBMX kroso varžybose), estafeti
niame bėgime, kaliautojų sporte,
ko 1938 m. vasarą Kaune. Tada ji
plaukimo, rankinio, sunkiosios atle
kėgliuose, krepšinyje, orientavimosi
sutraukė sportininkus ne vien tik iš
tikos, žirgų sporto varžybos.
sporte, plaukime, regbyje, sporti
Lietuvos, bet ir iš JAV (24), Latvi
Rekordai ir medaliai
niuose šokiuose, sportinėje žūklėje,
jos (65), tada lenkų okupuoto Vil
Š. Amerikos lietuviams
stalo tenise, šachmatuose, tenise,
niaus krašto (24), D. Britanijos (9), •
LTO dalyvių dauguma buvo iš
tinklinyje. • .
Brazilijos (3).
Pačios varžybos vyko aštuoTada buvo numatyta antrąją -Lietuvos, tačiau joje varžėsi ir ge
rieji užsienio lietuviai sportininkai.
panašią sporto šventę surengti po
niuose Lietuvos miestuose ir rajo
nuose. Rungtyniavo gana didelis
"JAV lietuviai iškovojo 6 medalius

Didžiosios sporto šventės Lietuvoje

KŪRYBA, VEIKLA...

tančią skautų stovyklą. Visi
trys, baigę Šv. Kazimiero litu
anistinę mokyklą, lanko „švy
turio” kursus, dalyvauja „Žai
bo” sporto klube, Dievo Moti
nos parapijos šventovėje pa
tarnauja per Mišias.
Algis Rukšėnas yra vienas iš
nedaugelio talentingų užsie
nio lietuvių, kurie, nępasimetę „tirpdymo katile”, savo raš
to ir iškalbos gabumus bei
anglų kalbos mokėjimą panau
doja Lietuvos labui, o pri
vačiame gyvenime yra lietu
viškos šeimos židinio ugnies
saugotojas. •
Aurelija M* Balašaitienė

JAV rekordininkas ir čempionas ieties metime TOMAS PŪKŠTYS ant
laimėtojų pakopos LTO varžybose Kaune. Šalia jo kitų dviejų spalvų
medalių laimėtojai - ARŪNĄS JURKŠAS ir KĘSTAS CELIEŠIUS
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‘VIEŠPATIES DIENA’
POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II APAŠTALINIS LAIŠKAS

SKIRTAS SEKMADIENIO PAŠVENTINIMUI
lyse šią savotišką prievolę palengvino
kultūrinio konteksto visuma. Tuo tar
pu šiandien norint likti ištikimiems sek

Mindaugas BUIKA
Kaip rašoma Senojo Testamento
Pradžios knygoje, kai Dievas baigė savo
kūrimo darbą, septintą dieną Jis pa
laimino ir padarė ją šventa diena. Tàigi nurodymas švęsti sabatą “yrą giliai
įsišaknijęs į Dievo planą”, tai įrašyta ir
pačiame Dekaloge. Kaip ir žydų bend
ruomenei, šventadienio, arba “Viešpa
ties dienos”, šventimas privalomas ir
krikščionims, ir “Jai yra ne tik bend
ruomenės religinės drausmės reikalas,
bet pirmiausia - nepakeičiama mūsų ry
šio su Dievu išraiška”. Krikščionys
“ Viešpaties dieną” švenčia ne sabatą šeštadienį, kaip žydai, bet sekmadienį,
taip kiekvieną savaitę prisimindami
Velykų sekmadienį pasiektą Jėzaus per
galę dėl mūsų išganymo.
Tai mintys iš liepos 7 dieną paskelb
to popiežiaus Jono Pauliaus II apaš
talinio laiško “Dies Domini” (“Vieš
paties diena”), kuriame Šventasis Tė
vas dar kartą patvirtina Bažnyčios mo
kymą, kad katalikai sekmadienį priva- ‘

SPORTO ŠVENTĖS...
būrys tautiečių iš užsienio valstybių.
Daugiausia jų atvyko iš Rusijos 175, Latvijos - 119, JAV - 96, Ka
nados - 66, Lenkijos - 53, Australi
jos - 44, Gudijos - 34.
Kai kuriose sporto šakose buvo
rungtyniaujama įvairiose amžiaus
grupėse nuo pačių jauniausiųjų iki
seniausiųjų (pvz. stalo tenise varžė
si žaidėjai per 80 metų amžiaus).
Apdovanotųjų tarpe buvo gana
daug ir užsienio lietuvių sportinin
kų, ypač vyreniojo amžiaus grupė
se. Žaidimo lygiu bei rezultatais
retas iš jų pasižymėjo. Pagrindinis
dėmesys PLSŽ buvo kreipiamas ne
į pasiekimų kokybę, bet į dalyvių
skaičių, ypač iš užsienio.

madieninei pareigai, dažnai reikia eiti
“prieš srovę”.Būtent todėl reikia at
naujinti tikėjimo sąmoningumą”. Po
piežius Jonas Paulius II, kalbėdamas
maldininkams, savo tradicinį raginimą:
“Nebijokite!” pritaikė ir sekmadienio
šventimui. “Brangieji, nebijokite skir
ti laiko Kristui. Jam atiduotas laikas
nėra veltui praleistas, anaiptol, tai
žmonijai laimėtas laikas. Tai laikas,
kuris mūsų dienoms suteikia šviesos ir
vilties”.
Popiežiaus apaštalini laišką “Dies

Domini” spaudos konferencijoje pri
statydamas Vatikane akredituotiems
lo dalyvauti šv.Mišių aukoje ir kad visa
žurnalistams, Dieviškojo kulto ir sakra
jų sekmadieninė veikla turi atitikti sak- _ mentų kongregacijos prefektas kardi
ralinį šios dienos pobūdį. Katalikai turi
nolas Chorchė Artūras Medina Estevejausti “pareigą praleisti sekmadienį
sas pažymėjo, kad pats ŠventasisTėvas
kaip šventą dieną,'ypač dalyvaudami
šiame dokumente išreiškė susirūpinimą,
Eucharistijos šventime ir ilsėdamiesi
kupini krikščioniško džiaugsmo ir bro
liškumo dvasios”.
Apie savo apaštalinį laišką “Dies
Domini” Popiežius kalbėjo jo paskel
bimo išvakarėse, liepos 5 dieną, Šv.Pet-

jog sekmadieniais šv.Mišiose dalyvau
ja vis mažiau tikinčiųjų. įvairose šalyse

tas skaičius gerokai svyruoja: yra pasau
lyje vyskupijų, kur sekmadieniais šv.Mišiose dalyvauja 60-70 proc. katalikų.
Bet yra ir tokių, kur sekmadienio šv.Mi
ro aikštėje susitikęs su maldininkais
šiose dalyvauti vos 3 proc. tikinčiųjų.
sekmadienio vidurdienio maldos pro
Tuo tarpu dalyvauti sekmadienio šv.Miga. “Vienas svarbiausių šiandienos
šiose katalikai, kaip minėta, turi ne tik
krikščionių bendruomenės prioritetų - laisva valia, bet tai ir jų pareiga. “Tie
yra iš naujo atrasti sekmadienį, mat
kurie sąmoningai, be rimtų priežasčių
daug kam iškilo pavojus sekmadienį
apleidžia šią pareigą, daro sunkią nuo
vertinti ir išgyventi tiktai kaip savait
dėmę”, - pabrėžiama “Katalikų Baž
galį. Tuo tarpu sekmadienis yra kur kas
nyčios katekizme
ttll ” (n.2181).
daugiau, tai savaitės diena, kai Baž
Spaudos konferencijoje dalyvavęs
nyčia švenčia Kristaus prisikėlimą, tai
Popiežiaus liturginių iškilmių vadovas
savaitės Velykos. Sekmadienis yra iš
vyskupas Pieras Marinis pažymėjo, kad
skirtinė “Viešpaties diena”, - pabrėžė
Šventasis Tėvas savo apaštaliniame
Šventasis Tėvas.
laiške ypač pabrėžia sekmadienio šven
Jis priminė, kad pagal trečiąjį Die
timo reikšmę ruošiantis Didžiajam 2000
vo įsakymą sekmadienį pirmiausia yra - metų jubiliejui. Popiežius laiko sekma
būtina dalyvauti šv.Mišiose, ir sakė:
dienį - “Viešpaties dieną” svarbiausiu
“Kadaise krikščioniškos tradicijos ša
elementu krikščioniškai ir bažnytinei
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tapatybei sustiprinti naujajame tūks ma per Eucharistiją ir ja maitinasitantmetyje. Kuo tinkamiau bus šven Todėl, kad ir kokios būtų parapijoje
čiamas sekmadienis, tuo geriau bus mi veikiančios tikinčiųjų grupės ir orga-nimas ir Didysis jubiliejus. Antra ver-l nizacrjos, jos-visos- vieningai;'kartu
tus> Šventasis Tėvas rašo, kad “šis Ju-i turi dalyvauti sekmadienio šv.Mišiose'
biliejus praeis, lauksime kitų jubiliejų,, ir taip parodyti parapijos bendruo-.
minėsime kitas iškilmingas sukaktis. menės vienybę. Bendrumas su Kris-.
Tuo tarpu sekmadienis savo įprastu išk-- tumi neatsiejamas nuo bendrumo su
ilmingumu ir toliau skaičiuos keliau mūsų tikėjimo broliais ir seserimis, to
jančios Bažnyčios laiką, kol ji pasieks dėl nerekomenduojama sekmadienio
niekad nesibaigiančią “Viešpaties die- šv.Mišias aukoti atskiroms mažoms ti
kinčiųjų grupėms. Šventasis Tėvas ypač
ną .
Apaštaliniame laiške “Dies Domi
ni”, kuris pirmiausia skiriamas vysku
pams ir kunigams, daug kalbama apie
pačią sekmadienio šv.Mišių šventimospecifiką. Kadangi, kaip minėta, sdr- ’
madienio šv.Mišiose prisimenamas Ve
lykų šventimas, jos turi būti kupinos
aiškaus dalyvaujančios bendruomenės,
džiaugsmo. “Sekmadienio Eucharisti
jos šventiškumas reiškia džiaugsmą, kad .
Kristus bendrauja su savo Bažnyčia per
Dvasios dovaną”, - rašo Popiežius. Jis
kviečia dvasininkus ir visus tuos, kurie
kaip nors padeda rengiantis parapijos
liturginėms apeigoms, ypač atkreipti
dėmesį j sekmadienio šv.Mišioms pa
renkamas giesmes, kadangi “giedojimas
yra ypatingas būdas reikšti nuoširdų
džiaugsmą, pabrėžti celebravimo iš
kilmingumą ir skatinti bendro tikėjimo
bei broliškos meilės jausmą”. Popiežius
taip pat ragina dvasininkus rūpestin
gai ruošti šv.Mišių homilijas.
Jonas Paulius H savo apaštaliniame i
laiške primena II Vatikano Susirinkime
išryškėjusią nuostatą, kad Žodžio litur
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su "Viešpaties dienos” dvasia, sporto
varžybos. Popiežius tik pažymi, kad sek
madienį “materialiniai reikalai... turi
suteikti pirmenybę dvasinėms verty
bėms” ir kad krikščionims įstatymai turi
užtikrinti galimybę laikytis sekmadieniošventumo. Popiežius nurodo, kad
visi žmonės turi teisę į poilsio dieną ir
į kadsękmadienio poilsis, kaip minėta,
turi būti priderintas prie bendruome
ninės maldos ir Dievo garbinimo. Be
kita ko, kad po šv.Mišių likęs šventos
dienos poilsis nebūtų “banalus”, Šven

pataria sekmadienio šv.Mišiose daly
tasis Tėvas rekomenduoja iškylas į gam
vauti visai šeimai, kad taip ji patvirtintų
esanti “namų bažnyčia”. Tėvai ir kate-, tą - kokią kaimo vietovę, pajūrį, kalchetai turi išugdyti sąmoningą vaikų "
Tsipšnonės “naujargali suvokti
poreikį dalyvauti Eucharistijos šven- ' sukurtos gamtos stebuklą, kartu likdami
\ santarvėje su Dievu, su savimi ir kitais
time.
žmonėmis”, ir gali pagarbinti savo KūPopiežius savo apaštaliniame laiške

pabrėžia tokį šv.Mišių momentą, kaip
ramybės palinkėjimas, lotynų apeigų
liturgijoje einantį prieš Komunijos pri
ėmimą. “Ramybės palinkėjimas yra la
bai išraiškingas gestas, kuriuo tikintie
ji kviečiami parodyti, kad jie, kaip Die
vo tautos žmonės, nuolankiai priima
viską, kas vyko per šv.Mišių aukojimą,
ir kartu įsipareigoja abipusei meilei,
kuri sutvirtinama dalijantis ir priimant
vieną Duoną”, - rašo Šventasis Tėvas.
Katalikai po šv.Mišių bažnyčią turi pa

PASAULIO LIGONIU DIENA
Popiežius Jonas Paulius 11
šaulio ligonių, dieną. Nuo 1993
m. ji minima vasario 11 d. Lie
tuvoje. Si diena pirmą kartą bu
vo paminėta Vilniaus “Caritas”
rūpesčiu vasario 10 d. Šioje šve
ntėje dalyvavęs vysk. J. Tunaitis
papasakojo apie Šventės atsira
dimą ir reikšmę. Si diena pami
nėta Kauno arkivyskupijoje, Ka
uno III klinikinėje ligoninėje ir
Šiaulių vyskupijoje, kur ligoni

■

likti dvasiškai atsinaujinę ir sustiprinę
pasiryžimą daryti gailestingus darbus,
skatinti solidarumą ir pasidalinti išgirs
nėje lankėsi vysk. E. Bertulis ir
tomis Evangelijos žiniomis su kitais
dekanas prel. K. Jasaitis. Abu
žmonėmis.
aukojo Mišias, vyskupas pasakė
Savo dokumentu Popiežius tiesio
pamokslą.
giai neįsitraukia į šiuo metu daugelyje
gija būtų skaitoma vietinės bendruo šalių vykstančių diskusiją, ar gerai, kad .
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
menės nacionaline kalba. “Apmąsty- . sekmadienį dirba parduotuvės, vyksta
YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI
darni sekmadienio Eucharistijos šven kiti renginiai, nieko bendro neturintys ■
timą dabar, praėjus daugiau kaip 30
metų po Susirinkimo, mes turime pripažinti, kaip gerai buvo skelbiamas Die
vo Žodis ir kaip per tą laiką stiprėjo
Šventojo Rašto pažinimas ir meilė Die

'
'
;

vo tautoje”, - konstatuoja Popiežius,
pažymėdamas, jog visose šv.Mišiose, jos
maldose, giesmėse ir homilijose turi atsispindėti to sekmadienio Šventojo

!

t

i

SAO CASIMIRO

O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIG
DA ERA MODERNA
1458 -1484

' Rašto skaitinių tematika.,r, L

Kitas svarbus sekmadienio šv.Mišių
bruožas yra bažnytinės vienybės de
monstravimas, vienybės, kuri reiškia-
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RAMBYNAS
Novo grupo de danças lituanas
surge em São Paulo
(Ana Paula Tatarunas)
Um novo grupo lituano foi
formado no primeiro semestre de
1998 com 20 integrantes entre
adolescentes e jovens veteranos . E
o grupo Rambynas.
O objetivo do novo grupo de
danças é também divulgar a arte e
a cultura lituana através da dança
e do relacionamento com outras
culturas e povos, bem como acom panhar os eventos da colônia
lituana.
As coordenadoras do grupo são:
Sandra Mikalauskas Petroff :
6914 - 3969 ( responsável pelas
danças ) ; Silvia Tubelis:273-2700
ou 277-1634 e Maristela Žutautas
6163-1720 ( que juntas são as rela ções públicas do grupo). Todas es tão disponíveis para maiores infor mações e esclarecimentos.
Os ensaios acontecem aos domin
gos de manhã e estão a todo vapor
na sede da Sąjungą ( Aliança Litu
ano-Brasileira ) que generosamen
te cedeu o salão. A sede da Sąjungą
fica localizada no Bairro da Mooca
( R. Lituania ) , uma travessa da
rua do Oratório , paralela a Av.
Av. Paes de Barros .
Mesmo recém-formado o grupo
Rambynas já teve a sua primeira
apresentação de estréia no dia 12
de setembro, dançando em Holambra na sua famosa Expoflora . O
grupo também participou , após a
apresentação , da tradicional bonita
e animada Parada das Flores que
acontece todas as tardes na exposi
ção de Holambra. Foi emocionante!
O conjunto de danças Ramby nas está aberto a receber todas as
pessoas que queiram dançar as
danças lituanas - seja criança, jo
vem ou adulto de qualquer idade .
Venham e participem !

BOS LONAS(JAV): aštuoniasdešimtoji lietuvikso skautavimo Tautinė stovykla.
Is kairės: Tomas ButrimaviČius, Eugenija Bacevičienė, Saulius Dumbaiskas(iŠ
Lietuvos), Klaudijus Kupstaitės ir Jurgis Prokopas

da Rússia perto do Mar de Kursai
no Oeste da Lituania.
Segundo a enciclopédia lituana,
o Rambynas é famoso pois lá havia
um templo em honra aos deuses pa
gãos. No topo da colina ardia o fogo
sagrado. Este templo da colina era
visitado por governantes e pessoas
importantes de nações distantes
que vinham ao Rambynas para pe
dir aos deuses proteção e força para
as batalhas de seus povos.
Em 1884 quando na Lituânia
houve um forte renascimento da
lituanidade, de seu passado e de

suas tradições, nesta colina eram
realizadas festas lituanas com
danças cantos e representações
teatrais. Foi também apartir desta
época que nos arredores do
Rambynas as organizaçõe lituanas
começaram a realizar os seus
acampamentos e excurções que
reuniam pessoas de toda a Lituania.
Ainda hoje este é um local mui
to frequentado pelos jovens da Litu
ânia , que acreditam que a antiga
e forte energia da colina ainda conti
nua presente.

wP *

«■Kb . *

Minai o que significa o nome
Rambynas ?

Rambynas é o nome de uma
dina sagrada da Lituania .
Esta colina se localiza a 9 km da
idade de Tilže próxima a fronteira

HOLAMBRA: Rambynas pasirodo su tautiniais sokiais gèliq^ parodoje

I
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BRAZILIJOS LIETUVIU
BENDRUOMENĖ
Rugsėjo 23 dieną, trečia
dienį, Jaunimo Namuose įvyko
sušauktas BLB-nės valdybos su
sirinkimas.
Susirinkimą atidarė BLBnes pirmininkė Ana Vera Tatarunienė. Pagrindinis susirinkimo
ąrgumeųtas buvo PAVASARIO
ŠVENTES paruošimas. Buvo nu
nutarta šventę rengti po Spaudos
pietų spalio 25 dieną.
Kita svarbi problema, tai
reikalas remontuoti pikniko na
mus. Reikia pakeisti visus
elektros įrengimus ir pertvarkyti
kitas patalpas. Problema yra tai,
kad bemdruomenė neturi pakan
kamai lėšą tiems darbams atlik
ti. Bemdruomenes pajamos yra
labai mažos, nes mažai kas užsi
moka solidarumo mokestį. Rei
kia pastudijuoti kaip paskatinti,
kad kuodaugiau tautiečiu mokė
tą solidarumo mokesti.
Susirinkime dalyvavo Ana
Vera Tataruniene*, Helena Vicentini, Sofia Anfimovas, Adilsonas
Puodžiūnas, kun. Petras Ruksys
ir Juozas Vaiksnoras.

APRENDA A CANTAR

EM LITUANO
COM FITA CASSETTE DE

CANTOS POPULARES UTUANOS
Dicção clara. Acompanha a letra

A.tA
ELENAI MORKUS CZUJKIENEI
mirus
gilią užuojautą reiškiame sūnui
Pedro Czujkai, marčiai Helenai
Bareišytei Czujkai, anūkams Allejandro ir Leonardui bei giminėms.
Petras ir Aldona
Bareišiai bei šeima
Ž5T

GIMTADIENIAI

MŪSŲ MIRUSIEJI

Sveikiname savo narius,
kurie švenčia gimtadienį šį mėnesį
ir linkime daug laimė bei geros
sveikatos.
02 - Sergio Pratali
08 - Helena Vaitkevičius de
Uzeda
09 - Adelia V. Godliauskas
10 - Maria Tereza Butvinskis
10 - Adilson Puodziunas
10 - Alberto Jakstvs Toth
12 - Vanda Greičius Sinopoli
12 - Ana Miksas
14 - Estanislau Victor Žutautas
15 - Jonas Valavičius
15 - José Ricardo Indriūnas
16 - Pedro Antonio Stasiukinas
18 - Andrea Pimenta
Ambrozevicius
19 - Gisele Maria Siaulys
20 - Carlos Eduardo de
Miranda
20 - Marčia Pranckevicius
22 - Elizabete Vazgauskas
24 - Nadia Dzigan
25 - Algirdas Baužys
29 - Roberto Jakstys Toth
31 - Edward J. Zvingila
Sąjungą - Aliança
V aidyba

mirè rurséjo 10 dieną. Sekančią die
ną, kai buvo palaidotas, būtų sulau
kęs 89 metus.
Velionis buvo kilęs is Ukmer
gės ir Brazilijon atvyko 1927 me
tais į kavos plantacijas Santo Anastazio. Po kiek laiko atvyko į S. Pau
lą ir gyveno Bom Betire. Iš amato
buvo siuvėjas. 1939 metais vedė Jo
ana Mackevičiūte ir persikėlė gy
venti į Vilą Prudente.
Prieš kiek lako susirgo ir bu
vo paguldytas Ipirangos ligoninėn.
Čia mirė ir buvo palaidotas Araęa
kapinėse. 7-tos dienos mišios buvo
šv. Juozapo parapijos bažnyčioej,
Vila Zelinoj 17 dieną, o lietuviškos
mišios sekmadieni 20 diena,
Liūdesy liko žmona Joana ir Auka paremk lietuvišką spaudą,
seseuo Ona Sidaravičienė su šeima. nes ji palaiko mūsų tautinę gyvybę.
— -T*

LINKSMAI
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO
(fita + correio = R$.5,00)
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SESELES l’RANCISKIETES 60 METE BRAZILIJOJ
Užpernai iškilmingai šventė
me kun. Benedikto Suginto - statytos
bažnyčios 60-ties metų pašventinimo
jubiliejų.
Birželio 20 dieną minėjome
prel. Pijaus Ragažinsko 10-tas mir
ties metines.
Buvo kaip tik prel. Pijus Ragažinskas, atvykęs pavaduoti kun. B.
Sugintą, kuris išsikvietė seseles pranciškietes iš Pittsburgo, JAV-bių, kad
užsiimtų mūsų vaikų religiniu ir tau
tiniu auklėjimu.
Kun. Pijus Ragažinskas, kai
atvyko Brazilijon, jau rado pastatytą
bažnyčią. Kai 1938 metų rupjūčio
mėnesio 27 dieną, atvyko seselės iš
Amerikos, čia nerado nei pastatytų
namų, nei mokyklos. Penkios jaunos
vienuolės: seselė M. Julija, M. Karo
lina, M. Marcelina, M. Evangelista ir
M. Norbertą turėjo pačios rūpintis sa
vo namais ir pradėti pirmąją mokyk-

Pradžioje išsinuomavo buvu
sią šokių salę, kurią pavertė į pirmą
mokyklą su dviem salėm ir 72 moki
niais. Tada dar veikė lietuviška Vila
Belos mokykla. Vėliau, už bažnyčios,
1941 m. pastatė mokyklą, ar dabar
yra vaikų darželis(crechc) Čia mo
kykla veikė virš 10 metų. Nuo pat
pradžios daug n’.ūsų vaikų mokėsi
tose mokyklė’cse, ypač kai Brazilijos
valdžia užbarė lietuviškas mokyklas.
1952 metais buvo pastatyta,
čią pat Vila Zelinoj, Šv. Mykolo Ar
cangelo didelė ir graži gimnazija. Ši
gimnazija yra Vila Zelinos pažiba.
Seselės ja nuolat rūpinosi, puošė ir
plėtė. Šioje gimnazijoje mokėsi ir dar
tebesimoko daug lietuvių kilmės vai
kuSeseles, kurios buvo atvyku
sios iš Amerikos prieš 60 metų, jau
beveik visos iškeliavo amžinybėn.
Dabar liko tik seselė Evangelista
Amerikoj ir seselė Marcelina, kuri
gyvena Niteroi mieste ir dalyvavo
seselių atvykimo jubiliejaus šventėje.
Šventė vyko rugpjūčio 27 die
ną šv. Mykolo Arkangelo gimnazijoj.
Atvyko seselių iš kitų kraštų ir iš Vila
Zelinos buvo daug kviestų svečių
Naujajame salione buvo iškil
mingos mišios, kurias koncelebravo
keli kunigai. Buvo trumpas vienuo-

UŽSIMOKĖKITE,
ML-VOS PRENUMERATĄ PASTŲ
Išrašykite čekį Petras Rukšys vardu
ir pasiųskite laiške paprastu paštu.

lyno istorijos pristatymas ir gražus
aukojimas.
Po mišių, sporto salėje buvo
priėmimas. Vienoje salėje buvo vie
nuolyno istorijos fotografijų paroda.
Buvo gražus fotografijų rinkinys, kuq
būtų prasminga išleisti atskiru spaus
dintu leidiniu.
Šiuo metu Vila Zelinoje dirba
seselės lietuvaitės: sės. Antonieta, sės.
Cristina, sės. Imaculata sės. Jiovane
(ligonė) ir sės. Marija. Iš Morumbi
buvo atvykusi sės. Bernarda.
Visa lietuvių kolonija džiau
giasi seselių pranciškiečių gražiu ju
biliejumi ir nepaprastai vertingu dar
bu Brazilijoj. Linkime ir toliau sėk
mingai tęsti savo apaštalavimą mūsų
tarpe ir nepamiršti lietuviškąsias šak
nis ir garbingą praeitį.___
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SESELE MARCELINA
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SESELE BERNARDA atidaro istorinę vienuolijos fotografijų parodą

LIETUViy SĄJUNGA BRAZILIJOJ
MALONIAI KVIEČIA VI/UT Į

Lapkričio(novembro) 21 dieną
Sęjungos Rimuose,Rua Lituania, 67

PRADŽIA 20:00 VAL.
Pakvietimai pas p. Albiną:
5062-3224
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AUKSINES VESTUVES
Jau praėjo daug laiko - virš
50 metų nuo tų laikų, kai lietuviai
susitikdavo mūsų klubuose ir mo
kyklose, ar tai būtų Rytas, ar Vin
co Kudirkos ar Vytauto Didžiojo...
Ten ypač jaunimas pasilinksminda
vo, susidraugaudavo ir sukurdavo
gražias lietuviškas šeimas.
Taip buvo ir su Alfonsu Alioniu ir Anele Aukštinaite. Jie eidavo
pasišokti "Ryto” klube(rua Conde
de Sarzedas) ir ten susipažino
1942 metais. Važiuodavo traukiniu
į Santos, tranvajum į Santo Amaro
užtvanka ir piknikams į Vila Galvão. draugavo šešis metus ir susi
tuokė 1948 m. rugsėjo 4 dieną N.
S. Auxiliadora bažnyčioje.
Jaunavedžiai pradžioje gy
veno Braz rajone, o vėliau persikė
lė į Vilą Zeliną.
_
______
ANELĖ
AUKSTINAITĖ
AL1ONIENĖ gimė Vilniuje 1922
m. gegužės lą, dieną. Brazilijon
atvyko su tėvais Antanu ir Mare,
bei broliais Antanu ir Viktoru 1926
m. į kavos plantacijas S. Paulo
valstijoj. Vėliau gyveno prie Porto
Alegre, kur tėvelis dirbo anglių ka
sykloje.
1934 m. atvyko į S. Paulą ir
gyveno Bom Retire, čia baigė pra
džios mokyklą ir vėliau dirbo kaip
siuvėja. Dainuodavo "Ryto" chore
kaip kontraltas, ir dalyvavo tuome
tinėje lietuviškoje veikloje.
ALFONSAS AL1ONIS gimė
Kaune 1922 m. balandžio 22 du
Brazilijon su tėvais Vincu ir Kons- j
tancįja bei broliais Vincu, Zigman-1
tu, Antanu ir sesutėm Stase, Adele

VIDEO
LIETUVA

LIETUVIŠKOS
VAIZDAJUOSTĖS:

- GRAŽI LIETUVA
- POPIEŽIUS LIETUVOJ 1993
- TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
HAMILTONE 1988 M.
VAIZDAJUOSTES GALIMA GAUTI
“MŪSŲ LIETUyOS” REDAKCIJOJ
Rua lnacio?671 - V. Zelina

TEL: Ž74-18.86

v

bei Amelija atvyko 1927 m. į ka
vos plantacijas., kur ilgai nebuvo ir
tuoj persikėlėj S. Paulą. Pradžioj
gyveno Mokoj, o po to Vila Beloj.
Pradžios mokyklą baigė Vi
la Beloj ir kartu mokėsi pas kirpė
ją. Baigė gimnaziją Mokoj ir Ko
mercinę Technikos mokyklą kaip
buhalteris. Daug metų mokė toj
pačioj mokykloje(praca Clovis).
Dirbo taip pat Antartikoj ir vėliau
atidarė savo ataskaitybos raštinę.
Profesoriavo įvairiuose fakulte
tuose ir tęsė teisės mokslus. Advo
kato diplomą gavo 1973 metais ir
dabar turi savo advokatūros įstaigą
Vila Prudentėj.

NR.13(2360) 1998. X. 01

Alioniai išaugino sūnų Klau
dijų ir dukras Kristina bei Cynthia
(mirė vienuolikos metų). Klaudijus
su Amanda turi dukreles Claudia,
Carolina, Gabriela ir Catarina.
Kristina su C laudemir turi sūnus
Diogo ir Filipe.
Tokia graži ir didelė šeima
surengė gražią auksinio jubiliejaus
šventę rugpjūčio 30 dieną su iškil
mingais pietais gražiame "DonCarlini" restorane Mokoj.
Kun. Petras Rukšys palai
mino jubiliejinius aukso žiedus ir
Anelė bei Alfonsas atnaujimo ve
dybinius pažadus. Jubiliejaus poky
lyje dalyvavo daug tautiečių iš Mo
kos, Vila Prudentės ir Vila Zelinos
Sveikiname mielus jubiliatus
Anelę bei Alfonsą ir linkime dar il
gai ir laimingai gyventi su vaikais
ir anūkais.

ALIONIU SEIMĄ švenčia auksini vedybų jubiliejų. Iš kairės: Kristina,
Adele, Klaudijus ir Alfonsas
Nuotr. P. Ruksio

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
RUOŠIA

PAVASARIO ŠVENTĘ

LITUANIKOJ
a.

SPALIO(OUTUBRO) 25 D
AUTOBUSĄ IR PIETUS UŽSAKYTI PAS:
Verą Tatarūnienę - Tel: 61.63-73.44
i Arba KLEBONIJOJ - Tel: 61.63-59.75
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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MUSŲ ŽINIOS

ŠIO ML-VOS NUMERI
GARBĖS LEIDĖJImMMI
JUOZAPAS ir TERESĖ ŽEMAIČIAI
prisimindami Onos Paukštienės(5 metai)
ir Jono Paukšcio(10 metu) mirties metines.

SPAUDOS ŠVENTĖ

Artėja šių metų spaudos
šventė, kuri šiemet bus ypa
tinga, nes minėsime "Mūsų
Lietuvos” 50-ties metų jubi
liejų. Spaudos šventė bus
Šidringai dėkojame mieliems ML-vos skaitytojams
spalio 18 dieną su Mišiom 11
už paramą spaudai ir pagarbiai prisimename mūsų
vai. ir pietum 12:30 vai. Pietus
kilnius tautiečius Oną ir Jonau Paukščius
j
apsiėmė ruošti prel. Juozas
k
Redakcija ir administracija
-J
Šeškevičius. Pietums duosime
ypatingą svarbą ir stengsimės
prisiminti Įdek galint geriau
iluvos ventė
Tatarūnienė ir Emilija Bendorai
mūsų laikraščio steigėjus ir
Musų metinė Šiluvos šventė
tienė. Choras turėjo skubėti į vo
ilgamečius darbuotojus.
buvo sekmadienį, rugsėjo 13 dieną.
kiečių Kolpingo organizacijos su
Pietum pakvietimus pra- Prieš mišias turėjome tradicine pro
rengta choru festivalį, o šokių Ne

Š

Š

cesiją su gėlėm, kurios Jnivo padėtos
čiau, nes jų skaičius bus ri prie Marijos statulos. Šioje procesi
botas. Prie įėjimo pakvietimai joje dalyvavo ir vaikai, kurie ruo
šiasi pirmąjai Komunijai: jie visi
nebus prduodami.
nešė baltas lelijas. Geras būrelis
LITUANIKOJ
skautų taip pat dalyvavo procesijoj
Artėjant pavasariui, p. Mag ir pa-tarnavo prie altoriaus.
dalena Vinkšnaitienė sutvarkė ir iš
Mišias aukojo kun. Petras
naujo gėlėmis apsodino tautiečių Ruksys, kuris pamoksle kalbėjo apie
kapus. Ji dažnai tuom pasirūpina. lankymąsi Šiluvoje prie mėnesį ir
Ten palaidotas jos vyras a. a. apie lietuvos bažnyčios gyvenimą
Aleksas Vinkšnaitis. Kiti tautiečiai, bei religines tautiečiu nuotaikas.
kurie turi ten palaidotus arti Komunizmas paliko dideles nega
muosius, nė vienos gėlės nėra ten tyvias pasekmes, kurios atsispindi
padėjęs.
žmonių pernelig dideliu mate
Zizai baigia įrengti Litua rializmu.
nikoj labai gražią rezidenciją.
Mišių aukas buvo nesamos
Su pavasariu pradės veikti BLB-nės pirmininkės Veros Tatamaudymosi baseinas.
rnienes, Sąjungos pirmoninko Algi
Beveik nuolatos Lituanikoj manto Saldžio ir ponios Albinos,
gyvena Eloi su žmona Jozefą ir p; skautų ir pirmos Komunijos vaikų.
Vinkšnaitienė. Poilsio namuose gy Šv. Juozapo Bendruomenės choras
vena šeši tautiečiai.
giedojo šventei pritaikytas giesmes.
Po mišių jaunimo namuose
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI buvo trumpas minėjimas, kurio me
YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI
tu kalbėjo kun. P. Ruksys, Angelina

muno‘ansamolis repetavo gretimoje
sateje* Angelina Tatarūniene ir Ona

Coralon paruošė gardžios atbatos,
kurią visi gėrė su suneštais užkan
džiais.
v
' Per sį minėjimą kun. P. Ruk
sys pastbėjo, kad per metus nesame
surengę nei vienų pietų nei jokios
atbatėles. Mes turime jausti pareigą
padėti lietuvos katalikams, kurie da
bar stato naujas bažnyčias ir neuž
miršti, kad ir jie sávo savo aukomis
padėjo pastatyti mūsų bažnyčią
pries 60 metų. Mes turime taip pat
rūpintis apleistais vaikais Lietuvoje.
Žiūrėsime, kokių praktiškų
pasekmių turės ši šventė ir tautos
šventės minėjimas.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA.
Antanas Augustaitis
Ona Sidarevičienė
Algimantas Žibąs
Ona Lisauskaite Lessa
Sonia Pioiipaičius
Algirdas Tamaliūnas

RS.25,00
“ 30,00
u 60,00
“ 25,00
“ 20,00
“ 100,00

JUBILIEJINĖ "MUSU LIETUVOS" g

SPAUDOS ŠVENTĖ

E

SPALIO - 18 - OUTUBRO

C

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME

